
 

Referat styremøte og samarbeidsmøte 24.08.2021 
Tilstede: Trine, Annette, Ingrid H, Nina, Hjørdis, Marianne, Sølvi, Synnøve, Else Ragnhild, 

Berit og Jan Arne 

 

Saker: 

1. Gjennomgang av referat og saker fra sist styremøte ble gjennomgått av styret. 

 

2. Ingrid Ohm og Berit Sjøholt har valgt å trekke seg fra styret. Annette Kallevik og 

Aslaug Nybru går inn i styret. 

 

3. Rydding av Olehompen 

a. Griller og isopor gis vekk hvis noen vil ha det 

b. Hundesportkomiteen selger gammelt utstyr som ikke kan brukes mer til 

offisielle konkurranser. Dette er langhopp, kjegler, noen hoppvinger og pinner. 

Annonser for dette er lagt på klubben sin side på Facebook. 

c. DUGNAD – starter mandag 30.08 fra kl 17.00. Nina annonserer dette på 

facebook. 

i. Kunstgresset skal rakes 

ii. Gjerde skal vekk – hvis det er i brukbar stand gjemmes det til evt 

videre bruk 

iii. Gress skal rulles – avtalt lagringsplass med Berge Sag. Selve rullingen 

skal gjøres fra 22.09 

iv. Agilityutstyr som det ikke er plass til i hallen lagres hos Marianne 

 

4. Utleie gammel agilitybom, slalom og vippe – hundesportkomiteen lager til en liste der 

folk i klubben (må ha gjennomført agilitykurs) kan leie dette i perioder. Listen legges 

ut på Facebook. 

 

5. Nytt treningsområde 

Styret har sett på mulighetene for at klubben selv kjøper området. Dette vil generere et 

så pass stort lån at slik økonomien er i dag, så har ikke klubben god nok økonomi til 

det.  

Vi kommer derfor til å leie området av Lurhaug Invest, langtidsleie. I kontrakten vil 

klubben få første rett på kjøp av område hvis område skal selges eller at klubben får 

god nok økonomi til å kjøpe området. 

 Området disponerer vi rundt årsskifte.  



 På det nye området legges det gamle kunstgresset hvis det «tåler» flyttingen. 

 Gjerde og port må opp. Oppbevaringsskur. 

 På sikt – klubbhus med toalett 

6. Klubbens kontoer flyttes til Etne Sparebank. Dette er i tråd med tidligere vedtak, men 

det har enda ikke blitt gjennomført. Ingrid H jobber med saken. 

 

7. Treningsavgift i hallen 

a. Nye priser for å trene i hallen er: 

i. Hele året med fri tilgang    2800 kr (fra 01.01.22) 

ii. Faste treninger i året for medlemmer  800 kr (fra 01.01.22) 

iii. Gjesteavgift medlemmer   150 kr (fra 25.08.21) 

iv. Gjesteavgift ikkje-medlemmer   300 kr (fra 25.08.21) 

Ida oppdaterer skrivet om treningsavgift. 

Nina lager til vipps-plakater med priser som kan henges opp i hallen. 

Ingrid undersøker muligheten for annen type dørlås med brikker.  

8. Hjemmeside – Ida undersøker muligheter for å bygge opp en helt ny hjemmeside 

 

9. Gamle referater og protokoller – Annette leter etter de gamle protokollene fra 

årsmøter. Må lage et nytt system for oppbevaring av møtereferat slik at de er 

tilgjengelige for framtiden. 

  

 

 

 


